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Inkommit till registratorskontoret Diarienummer

Organisationens eller sammanslutningens officiella namn Registernummer eller FO-nummer

Hemort

Utdelningsadress Postnummer och -ort

E-postadress Webbplatsadress

Bank och kontonummer i IBAN-format

Namn Telefonnummer  

Utdelningsadress Postnummer och -ort

E-postadress

Styrelseordförandens namn telefonnummer e-postadress

Kassörens eller ekonomiansvariges namn  telefonnummer e-postadress

Revisorns eller verksamhetsgranskarens namn (ett räcker) telefonnummer e-postadress

Namn på personer med namnteckningsrätt i organisationen eller sammanslutningen

  sjukdoms- eller funktionshinderförening    pensionärs- eller veteranförening

  annan förening: verksamhetens huvudsakliga målgrupp är  

  Alberga     Hagalund     Mattby–Olars    Esboviken    Esbo centrum    Köklax  

  Norra Esbo    Hela Esbo  

  att främja delaktighet och funktionsförmåga

  att minska ensamhet och marginalisering

  att minska skillnaderna i välbefinnande och hälsa mellan befolkningsgrupper  

  att öka kamratstöd och frivilligverksamhet  

  öppen för alla och fungerar med lågtröskelprincipen

Förlängd frist för ansökan om organisationsbidrag för veteranföreningar för 2022
Bekanta er med de av social- och hälsovårdsnämnden godkända principerna för organisationsbidrag innan ni fyller i 
ansökningsblanketten: Välfärds- och hälsosektorns principer för organisationsbidrag 2022.

Fyll i ansökningsblanketten omsorgsfullt (det räcker inte med hänvisningar till andra dokument).

Registratorskontoret fyller i

1. UPPGIFTER OM ORGANISATIONEN ELLER SAMMMANSLUTNINGEN

2. UPPGIFTER OM ANSÖKNINGENS KONTAKTPERSON

3. FUNKTIONÄRER

4. BIDRAG SOM SÖKS

Vi ansöker om 

5. DET SÖKTA BIDRAGETS ANVÄNDNINGSSYFTE

Föreningen är 

Till vilket (stor)område riktas verksamheten huvudsakligen (du kan välja flera): 

Till hurdan verksamhet söker ni bidrag (välj den huvudsakliga eller de mest huvudsakliga)?

€ i bidrag för 2022
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Kort beskrivning av bidragets användningssyfte: 

Hurdant kamratstöd och för vem möjliggörs den stödda verksamheten? 

Hur många frivilliga är med i organisationens verksamhet? I hurdana uppgifter är de verksamma? 

  Nej    Ja, med vilka organisationer eller aktörer? Hurdant samarbete?  

  På organisationens webbplats eller andra webbplatser    på webbplatsen Uusimaalaiset.fi  

  Anslagstavla     Tidning    Annat sätt, hur:  

  Centralorganisation eller nationell organisation    Distriktsförening    Lokalförening  

  Underavdelning    Annan förening, vilken?  

  Nej     Ja, vad?  

  Nej     Ja, vad? 

  Nej     Ja, för vilken tjänst?   

Användningssyfte Det sökta bidragets 
summa €

Sammanslutningens 
egen finansiering €

Annan eventuell 
finansiering €

Kostnader 
totalt €

Specifikation av användningssyftet (t.ex. ordnande av evenemang, kommunikationskostnader, kontorskostnader, resekostnader, lokalhyror, 
utbildningar)

6. ORGANISATIONENS VERKSAMHET

Samarbetar organisationen med andra organisationer eller andra aktörer? 

Hur informerar ni om verksamheten som understöds?

Är den sökande

Har organisationen avlönad personal?

Har organisationen affärsverksamhet? 

Har sammanslutningen ett köptjänstavtal med staden (för något annat än den stödda verksamheten)?
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Antal Esbobor som deltagit i den understödda verksamheten under 2020

Medlemsmöten och klubbar Antalet möten Totalt deltagarantal 
på ett år

Övriga kamratstöds- eller hobbygrupper Antal grupper Totalt deltagarantal

Utfärder, läger och resor Antal Totalt deltagarantal

Individuellt stöd  Antal som ska stödas

Övriga evenemang Antal Uppskattat deltagar-
antal totalt

Utredning över eventuella mottagna bidrag och stöd för samma ändamål: beviljare, summa och användningsändamål 

 

Användningssyfte/verksamhetsform Summa €

Ifall bidraget för 2021 inte har använts i sin helhet ännu, till vad kommer den resterande delen att användas? 

Personmedlemmar Personmedlemmar  PersonmedlemSammanslutnings-
medlemmar

Sammanslutnings-
medlemmar

Sammanslutnings-
medlem

  Nej     Ja, vilka lokaler och hur mycket? 

  Nej     Ja, vad? 

  Nej     Ja, utredning av saken 

7. ORGANISATIONENS VERKSAMHET FÖRRA ÅRET (2020)

Totalt medlemsantal: Antalet medlemmar från Esbo: Medlemsavgiftens storlek:

8. ANVÄNDNING AV ORGANISATIONSBIDRAG BEVILJAT AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET 2021

9. FÖRMÅNER

Verksamhetsformer i anslutning till den understödda verksamheten 2020

Redovisa till vilken verksamhet och hur mycket bidragsanslag som använts före 30.9.2021. 

Får den sökande i sin verksamhet gratis använda lokaler, som administreras av Esbo stad? 

Får organisationen andra förmåner av staden?

Har organisationen lån som staden beviljat eller gått i borgen för?
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Eget kapital Främmande kapital

Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande Underskrift och namnförtydligande
(ifall stadgarna förutsätter två namntecknare) 

  Nej     Ja, vad och hur mycket (i euro)? 

  Nej     Ja, av vilken sektor och för vilken verksamhet? 

  Nej     Ja, av vilken instans och för vilken verksamhet? 

  Nej     Ja, till vad användes eller används överskottet? 

Vi har bekantat oss med Välfärds- och hälsosektorns principer och bidragskriterier för organisationsbidrag (2022). 
Vi förbinder oss att följa principerna ifall bidraget beviljas. 

Vi försäkrar att vi gett korrekta uppgifter i ansökan och bilagorna.

  Fastställt bokslut, verksamhetsberättelse och revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelse (2020) (ifall de inte skickats)

  Verksamhetsplan och budget (2022)

  Uppdaterat utdrag ur föreningsregistret eller ändringsanmälan där ansvarig eller ansvariga undertecknare framkommer

  Kopia av protokollet från sammanslutningens senaste årsmöte

  Sammanslutningens stadgar ifall den sökande inte har skickat in de tidigare eller om stadgarna har ändrats

  Redogörelse över andra bidrag som söks för understödsåret

Skriv ut blanketten Töm Till början av blanketten

10. EGEN MEDELSANSKAFFNING OCH ÖVRIGA STÖD FÖR 2022

11. ORGANISATIONENS ELLER SAMMANSLUTNINGENS EKONOMISKA SITUATION ENLIGT SENASTE BOKSLUT (2020)

12. UNDERTECKNANDE AV ANSÖKAN

BILAGOR TILL ANSÖKAN: 

Ansökan skickas till adressen:  

vanhusneuvosto-sotet@Espoo365.onmicrosoft.com

eller

Vanhusneuvoston sihteeri
PB 202
02070 ESBO STAD  

Bidragsansökan ska vara framme hos Esbo stads registratorskontor senast 17.12.2021 kl. 15:45. Försenade 
ansökningar behandlas inte. 

Har organisationen planerat annan egen medelsanskaffning än medlemsavgifter? 

Har organisationen ansökt om eller fått eller har för avsikt att ansöka om andra bidrag av Esbo stad? 

Söker organisationen bidrag eller stöd för verksamhet riktad till Esbobor av någon annan instans än Esbo stad? 

Uppvisade organisationens eller sammanslutningens resultat ett överskott vid senaste bokslut? 

Dessutom ska nedannämnda bilagor skickas in senast 31.5.2022 (eller om räkenskapsperioden avviker från ett kalenderår, senast 
fem månader efter att räkenskapsperioden avslutats): Fastställt bokslut, verksamhetsberättelse och revisions- eller verksamhets-
granskningsberättelse samt utredning om användningen av bidraget 2021.
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